Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie międzysesyjnym od
dnia 27.02.2018r. (L) Sesja RM i G) - do dnia 27.03.2018r. (LI Sesja RM i G)

Sz. Panie i Panowie Radni,
Sz. Panie Burmistrzu,
zaproszeni goście i wszyscy przybyli
na dzisiejszą LI Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka

Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka
o podejmowanych przedsięwzięciach.
W niniejszym okresie międzysesyjnym od dnia 27.02.2018r. do dnia 27.03.2018r.
poczyniłem następujące działania:
1. Podpisałem i przesłałem podjęte przez Panie i Panów Radnych uchwały z L Sesji Rady Miasta
i Gminy Wysoka zgodnie z kompetencjami ustawowymi wymaganym organom, tj. Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu i Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa.

Uczestniczyłem w:
1. W Kolegium Rady z udziałem Wiceprzewodniczącego Pana Piotra Maja i Edmunda Fonferka oraz
pracowników Urzędu w sprawie ustalenia porządku dzisiejszej LI Sesji RMiG Wysoka, w tym
wystosowania zaproszeń Państwu, które informacyjnie dla przejrzystości działania tut. samorządu
gminnego zamieszczono na stronie internetowej BIP Wysoka – http://bip.gminawysoka.pl/?a=3449
2. Wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego oraz
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Rozwoju Gospodarczego zgodnie z porządkiem
obrad zamieszczonym na stronie internetowej BIP Wysoka celem zapoznania się z ich stanowiskiem
i opiniami w podejmowanych sprawach i tematach zaplanowanego porządku dzisiejszej Sesji Rady,
porządek której oraz termin informacyjnie dla przejrzystości działania tut. samorządu gminnego
zamieszczono na stronie internetowej BIP Wysoka – http://bip.gminawysoka.pl/?a=3451
3. W zebraniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu. Zebranie zostało
przeprowadzone zgodnie z porządkiem posiedzenia na którym udzielono absolutorium
dotychczasowemu Zarządowi tej jednostki. Za zaproszenie składam serdeczne podziękowania.
4. W spotkaniu Komitetu Obchodów 100 – lecia Powstania Wielkopolskiego powołanego Zarządzeniem
Pana Burmistrza nr 347/2018 z dnia 12 lutego 2018r., które odbyło się w dniu 5 i 19 marca 2018 r.
w tut. Urzędzie, celem którego należą wszystkie sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem
obchodów 100 rocznicy tego święta, na którym przedstawiłem propozycję programu do
wykorzystania przez organizatorów komitetu obchodów.
Rada Miasta i Gminy Wysoka

Strona 1/3

5. W dniach 01. – 05 – 07 oraz 26 marca 2018r. w posiedzeniach Rady ds. wyborów projektów
w zakresie oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru:
 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej - Numer naboru: 9/2018
Rada ds. Wyboru Projektów Stowarzyszenia LGD "Krajna nad Notecią" dokonała oceny i podjęła
decyzję o wybraniu operacji do dofinansowania w ramach naboru 9/2018 dotyczącego
przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Zgodnie z wymogami wynikającymi
z Wytycznych nr 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie
jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 na stronie internetowej opublikowano listę operacji zgodnych z LSR, listę operacji
wybranych, a także protokół z posiedzenia Rady - LGD Krajna - http://www.lgdkrajna.pl/70,sub.html
w tym „Lista Rakingowa” file:///C:/Users/HSW/Downloads/20180308095315_lista%20rankingowa%209.2018%20%20skan.pdf
6. W wieczorze z okazji Dnia Kobiet organizowanym przez Ośrodek Upowszechniania Kultury, w którym
występowała nasza młodzież przygotowując program składający się ze skeczów naładowanych
humorem i śmiechem oraz zespół śpiewaków z Wyższej Szkoły Muzycznej z Bydgoszczy w swoim
repertuarze przedstawili piosenki poważne tym popularną piosenkę Jana Kiepury (1935) pn.:
„Brunetki, blondynki”.
Należy podkreślić znakomite przygotowanie programowe i organizacyjne tej wieczornicy przez
pracowników Ośrodka Upowszechniania Kultury na czele z Panem Dyrektorem Czesławem Pająkiem
oraz Panem Radnym Krzysztofem Kowalskim.
Z tego miejsca publicznie dziękuję OUK za przygotowaną wieczornicę z okazji tego Dnia Kobiet
i owacyjne przyjęcie występów przez publiczność przede wszystkim jaką były Panie.
7. W koncercie „Pieśni Pasyjnej” w kościele Parafialnym w Wysokiej organizowanym przez Ośrodek
Upowszechniania Kultury oraz Parafię pw. NM Różańcowej w Wysokiej.
Dziękuję za zaproszenie Panu Dyrektorowi Czesławowi Pająk.
8. W przedstawieniu „Królowa Śniegu” organizowanym przez dzieci i młodzież w świetlicy
socjoterapeutycznej w Wysokiej.

Przekazałem Panu Burmistrzowi:
Pismem RMiG.0003.104.2018 z dnia 05 marca 2018r. wnioski Pań / Panów Radnych Miasta i Gminy
Wysoka zgłoszone na L Sesji Rady w dniu 27 lutego 2018r., które zostały zamieszczone na stronie
internetowej BIP Wysoka oraz uzupełnienie pismem RMiG.0003.105.2018 z dnia 06 marca 2018r.
listy wniosków o wniosek Pana Piotra Maja w sprawie niepełnej odpowiedzi na swój wniosek
dotyczący uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego dla realizacji farm wiatrowych.
Uwaga: Niniejsze wnioski międzysesyjne są dostępne na stronie internetowej BIP Wysoka –
http://bip.gminawysoka.pl/?a=3442
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1. Wnioski Radnych, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym:
1. Wniosek Przewodniczącego Rady Henryka Stańczyka z dnia 19.03.2018r. (pismo
RMiG.0003.105.2018 z dnia 19 marca 2018r.) w sprawie kompleksowego zagospodarowania
terenu działki 773 – Góry Wysockie.
2. Wniosek Przewodniczącego Rady Henryka Stańczyka z dnia 19.03.2018 r. (pismo
RMiG.0003.106.2018 z dnia 19 marca 2018r.) w sprawie kompleksowego zagospodarowania
terenu składającego się z działek nr 625, 626/5, 881/1, 881/5 obręb Wysoka.
Uwaga: Niniejsze wnioski międzysesyjne są dostępne na stronie internetowej BIP Wysoka –
http://bip.gminawysoka.pl/?a=3455

Dodatkowo przekazałem/przekazuję Paniom / Panom Radnym otrzymaną korespondencję
do wiadomości / wglądu otrzymane dokumenty – pisma (kserokopie) jak:
1. Wniosek z dnia 02.03.2018 r. Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. % SKA w Krotoszynie
o rozważenie przez Radę Miasta i Gminy możliwości sprzedaży nieruchomości gruntowej – działki
o nr 277 położonej w Wysokiej przy ul. Kościelnej.
2. Wniosek Mieszkańców ul. Podgórnej w Wysokiej z dnia 06.03.2018 r. z zapytaniem do Rady, czy
planowana jest w najbliższym czasie budowa drogi na ul. Podgórnej.
3. W dniu 15.03.2018 r. wpłynęła odpowiedź ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu na
apel Rady Miasta i Gminy dot. rehabilitacji leczniczej.
4. Pismo z dnia 15.03.2018 r. Posła RP Jarosława Sachajko o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego
wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych do czasu podjęcia
przez sejm poprawki do ustawy o Izbach Rolniczych.
5. Burmistrz Miasta i Gminy przekazał do Rady Miasta i Gminy komplet sprawozdań budżetowych RB
łącznie z bilansem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za rok 2017.
6. Burmistrz Miasta i Gminy przekazał Radzie Miasta i Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wysoka za 2017 r.

Jednocześnie dziękuję za zaproszenia w sprawie:
1. Udziału w wydarzeniu pn.: Wielkanoc na Krajnie” organizowane przez Stowarzyszenia LGD "Krajna
nad Notecią" we współpracy z Muzeum Kultury w Osieku nad Notecią.
2. Udziału na szkolenie „Jak skutecznie pozyskiwać fundusze na rozwój bazy sportowej” organizowane
przez posła na Sejm RP Pana Jakuba Rudnickiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka

Henryk Stańczyk
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